
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno:  Obec Roztoky 

Sídlo:   Roztoky 45, 090 11 Vyšný Orlík 

IČO:   00330949 

DIČ:   2020808955 

Menom ktorej koná: Ing. Martin Jurkovič, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Svidník 

Číslo účtu:  SK 32 0200 0000 00001962 7612 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Jurkovič, starosta obce 

(ďalej aj "klient"): 

 

a 

 

Obchodné meno:  JUDr. Martin Staroň, advokát 

Sídlo:   Hlavná 89, 080 01 Prešov 

         IČO:    42083541 

DIČ:   1074250221 

Zapísaný:   v zozname advokátov SAK pod reg. č. 4809 

Bankové spojenie:         UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  

Číslo účtu:   SK6711110000001034281001 

(ďalej aj "advokát") 

 

sa dohodli na týchto podmienkach poskytnutia právnych služieb: 

 

1. Predmet zmluvy 

 

1.1 Advokát  sa zaväzuje  poskytnúť  klientovi právne služby v právnej veci žalobcu: PaedDr. 

Emília Poperníková proti žalovanému: Obec Roztoky,  o neplatnosť skončenia pracovného 

pomeru, v ktorej koná Okresný súd Svidník pod sp.zn. 4Cpr/2/2015, spočívajúce v: 

a) právnom poradenstve klientovi, 

b) spracovávaní písomných podaní na súdy alebo iné orgány,  

c) spracovávaní písomností určených protistranám v sporoch a právnych veciach, 

týkajúcich sa klienta, 

d) účasti na rokovaniach s protistranou, 

e) zastupovaní klienta v  pracovnoprávnom spore na súdoch a iných štátnych orgánoch a 

orgánoch štátnej a verejnej správy, ktorých účastníkom je klient, 
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2. Základné povinnosti a práva advokáta 

 

2.1. Advokát sa zaväzuje pri poskytovaní právnych služieb zachovávať Ústavu SR, zákony a 

predpisy vydané na ich vykonanie a v ich  medziach sa riadiť príkazmi klienta. 

2.2. Advokát sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pri tom svedomite, 

dôsledne využívať zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a 

príkazu  klienta pokladá za prospešné. 

2.3. Advokát sa zaväzuje dbať na to, aby ním poskytované právne služby boli účelné a 

hospodárne.  

2.4. Advokát sa zaväzuje, že originály a kópie materiálov, dokumentov a listín,  ktoré mu klient 

poskytne, na klientovu výzvu, po  poskytnutí právnych služieb klientovi vráti. 

2.5. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých  skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s  poskytovaním právnych služieb. Aj v prípade, keď ho klient pozbaví  

tejto povinnosti, je povinný sám zvážiť, či porušovanie  mlčanlivosti nebude v neprospech 

klienta.  

2.6. Advokát má v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb popri 

nároku na odmenu, aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne 

vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb a náhradu za stratu času.   

2.7. Advokát je oprávnený vypovedať klientovi túto zmluvu a na jej  základe udelené 

plnomocenstvo len zo závažných dôvodov, najmä ak  sa narušila nevyhnutná dôvera medzi 

ním a klientom. 

3. Základné povinnosti a práva klienta 

 

3.1. Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi kópie všetkých materiálov, dokumentov, listín a 

úplné a pravdivé informácie, ktoré sa viažu k právnym službám podľa odseku 1.1. V prípade 

požiadavky advokáta, sa  klient zaväzuje poskytnúť advokátovi originály advokátom 

požadovaných materiálov, dokumentov a listín.  

3.2. Pre zastupovanie klienta v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, 

trestnoprávnych, exekučných a iných sporoch alebo právnych veciach, ktorých účastníkom 

je klient, udelí (podpíše) klient advokátovi osobitné písomné plnomocenstvo. Klient môže 

udeliť advokátovi aj generálne plnomocenstvo na všetky právne úkony spojené s niektorým 

predmetom zmluvy uvedeným v bode 1.1. tejto zmluvy alebo niektorým z predmetov 

zmluvy uvedeným v bode 1.1. tejto zmluvy. 

3.3. Klient je oprávnený požadovať od advokáta informácie o stave sporov a právnych vecí, v 

ktorých je klient účastníkom a v ktorých ho advokát zastupuje. 

3.4. Trovy a náklady konaní v sporoch alebo právnych veciach, ktorých účastníkom je klient, 

hradí klient. K ich úhradám bude vyzvaný advokátom. 



 

 

 

3 

3.5. Klient sa zaväzuje v súlade s podmienkami podľa odseku 4.1. až  4.3. zaplatiť advokátovi za 

poskytnuté právne služby dohodnutú  odmenu. 

4. Odmena 

 

4.1. Advokát sa dohodol s klientom na odmene určenej v súlade s príslušnými ustanoveniami 

vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb vo výške 120,-EUR za každý úkon právnej služby pri poskytovania právnych služieb 

pre klienta vo veci podľa bodu 1.1. bez DPH, t.j. 144,-Eur s DPH.   

 

4.2. Platobný doklad - faktúra, ktorou advokát vyúčtuje poskytovaniu právnych služieb, bude 

vyhotovovaná advokátom priebežne. Klient je povinný uhradiť faktúrou vyúčtovanú odmenu 

za poskytované právne služby najneskôr do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 

5. Spoločné a záverečné ustanovenia 

5.1. Pokiaľ klient vypovie zmluvu, advokát sa zaväzuje do 15 dní od doručenia výpovede 

vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia, o ktorých ho písomne 

oboznámi. 

5.2. Pokiaľ advokát vypovie zmluvu, zaväzuje sa do 15 dní od doručenia výpovede klientovi 

vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné  opatrenia, o ktorých ho písomne 

oboznámi.  

5.3. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, kedy 

bola výpoveď doručená druhej strane. 

5.4. Pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu sa klient a  advokát zaväzujú, že v lehote do 

15 dní od jeho ukončenia si  vysporiadajú svoje nároky podľa Odsek 4.2. tejto zmluvy. 

Odsek 4.2. sa použije primerane. 

5.5. Zmluvu je možné meniť písomne na základe vzájomného súhlasu klienta a advokáta. 

5.6. Zmluva je vyhotovená na 4 stranách a v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 vyhotovení obdrží 

klient i advokát.  

Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 

účinnosť jej zverejnením na web sídle Obce Roztoky. 

5.7. Klient a advokát prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej 

obsahu, ktorý je určitý a zrozumiteľný, a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v  

tiesni ani za nevýhodných podmienok, podpisujú. 

 

V Prešove dňa 06.06.2016     V Prešove dňa 06.06.2016 


